OBČINA RENČE-VOGRSKO
BUKOVICA 43
5293 VOLČJA DRAGA

ZAPISNIK
12. seje občinskega sveta občine Renče-Vogrsko, ki je bila v torek, 18. marca
2008 ob 17.00 uri, v prostorih Občine Renče-Vogrsko.
Sejo je sklical in vodil Aleš Bucik, župan Občine Renče Vogrsko. Začela se je ob 17.00 uri.
Zapisnik je vodil Robert Ambrož.
Vabljeni so bili člani občinskega sveta, člani nadzornega odbora in mediji.
Na začetku je bilo prisotnih 11 svetnikov in sicer: Tomaž Gregorič, Radovan Rusjan, Nevo
Pregelj, Nataša Podgornik, Janko Furlan, Marjan Murovec, Jožef Hvalica, Silvo Vončina, Vinko
Jarc, Gregor Kobal in Valter Mlečnik.
Opravičili so se Katjuša Žigon, Samo Turel, Nikita Fajt in Vanda Ožbot.

Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ad. 2) Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 29. 1. 2008
Ad. 3) Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje z dne 18. 2. 2008
Ad. 4) Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje z dne 25. 2. 2008;
Ad. 5) Vprašanja in pobude
Ad. 6) Sklep o sprejetju in potrditvi Investicijskega programa – »Varovanje vodnega vira
Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Trnovsko – Banjške planote, Goriških
Brd in Vipavske doline« - zunanji poročevalec G. Mitja Gorjan, Vodovod in kanalizacije
Nova Gorica
Ad. 7) Odlok o oskrbi s pitno vodo – 1. obravnava – poročevalec: G. Negovan Božič
Ad. 8) Odlok o odvajanju in čiščenju odpadlih komunalnih in padavinskih voda – 1.
obravnava – poročevalec: G. Negovan Božič
Ad. 9) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine RenčeVogrsko – 2. obravnava – poročevalec: G. Negovan Božič
Ad. 10) Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – 1. obravnava –
poročevalec G. Florjan Sivec
Ad. 11) Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in
premičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 – poročevalec: G. Negovan
Božič
Ad. 12) Letni programa kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 - Ga. Vladimira Gal
Ad. 13) Dopolnitev letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 –
Poročevalka: Ga. Vladimira Gal
Ad. 14) Sklep o zamenjavi člana uredniškega odbora
Ad. 15) Razno

Ad. 1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan pozdravi svetnice in svetnike ter ostale prisotne in ugotovi sklepčnost.

Stran 1 od 10

Datum: 18. 3. 2008

Svetnik Marjan Murovec v zvezi z dnevnim redom vlaga pisno pobudo z naslednjo vsebino:
»Župana občine Renče-Vogrsko sprašujem in prosim, da svetnikom občinskega sveta predstavi
opravljene aktivnosti na projektu Obvoznica Renče, ki je v proračunu pod postavko 130020920
in višini 316.953 €. Omenjeni projekt je občinskega prioritetnega značaja, saj je občina na
razpisu za neposredne regijske spodbude pridobila sredstva v višini 762.383 €, ki jih mora
skladno s sklenjeno pogodbo angažirati v letu 2008 in 2009, sicer bodo sredstva izgubljena.
Župana prosim, oziroma zahtevam, da odboru za okolje in prostor pisno in natančno posreduje
terminski plan aktivnosti vseh potrebnih del na projektu, ter poda pisno obrazložitev o
opravljenih delih s termini in izvajalci, ki so jih in jih bodo izvajali. V zvezi z vprašanjem dajem
tudi pobudo, da svetniki na današnji 12. redni seji izglasujemo sklep in obvezo župana, da
svetnikom pisno poroča o opravljenih dela na vsaki naslednjim seji, odbor za okolje in prostor
pa vsaj 1x mesečno. Od župana, z ozirom na prioriteto, velikost in zahtevnost projekta,
pričakujem, da odboru za okolje in prostor najkasneje do 21 .marca 2008 posreduje terminski
plan vseh potrebnih del.«
Župan da dnevni red v predlagani obliki na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je dnevni red v predlagani obliki sprejet.

Ad. 2) Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 29. 1. 2008
Župan da v obravnavo zapisnik 11. redne seje.
Svetnik Marjan Murovec v imenu svetnice Vande Ožbot vlaga pripombo na 8. točko z naslednjo
vsebino:
»Svetnica Vanda Ožbot ima pripombo glede mrliške vežice v Bukovici. Predlaga, da se iz
postavke za vzdrževanje cest nameni sredstva tudi za premaknitev ceste pri pokopališču v
Bukovici, kar je predpogoj za gradnjo mrliške vežice.«
Župan pojasni, da je pojasnilo v obrazložitvah proračuna.
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 11. seje potrjen.

Ad. 3) Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje z dne 18. 2. 2008
Nataša Gorkič predstavi vsebino 4. korespondenčne seje.
Župan da zapisnik na glasovanje.
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Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 4. korespondenčne seje potrjen.

Ad. 4) Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje z dne 25. 2. 2008;
Nataša Gorkič predstavi vsebino 5. korespondenčne seje.
Župan da zapisnik na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je zapisnik 5. korespondenčne seje potrjen.

Ad. 5) Vprašanja in pobude
Svetnik Janko Furlan je prejel nepodpisano pismo s pošte Volčja Draga z naslednjimi vprašanji:
1.) Kdaj se bo uredila cesta pri Aldotu? (velika luknja in pesek vsepovsod) glede na to, da
se je urejala cesta Vogrsko-Dombrava in je to ostalo nedokončano?
2.) Kdaj bodo na spletni strani občine vidni zapisniki posameznih sej in glasovanja?
Poleg tega želi izvedeti kako je z izgradnjo obvoznice Renče.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, kako je z aktivnosti na projektu obvoznica Renče.
Zahteva, da župan poda odboru za okolje in prostor najkasneje do 21. 3. 2008 pisno podrobno
obrazložitev terminov aktivnosti izvajalcev. Daje pobudo, da svetnikom pisno poroča o
opravljenih aktivnosti
Opozori, da je glede na pridobljena sredstva projekt prioritetnega značaja. Meni, da je potrebno
na tem projektu intenzivno delati.
Župan odgovori na zastavljena vprašanja. Glede vprašanja svetnika Janka Furlana pojasni, da
cesta Dombrava – Vogrsko še nima končnega obračuna, so pa planirana sredstva v lanskem
letu prekoračena. Predsednik KS Vogrsko je dobil račun za popravilo zidu in izjavil, da bo KS
Vogrsko na lastne stroške to izvedla. Kolikor mu je znano, se popravilo že izvaja v okviru
naročila KS Vogrsko.
Svetnik Janko Furlan pojasni, da dela kljub vsemu niso dokončana, saj naj KS ne bi bila
pooblaščena za plačila takih zneskov, stanje po zadnjem deževju pa je nevzdržno.
Župan predlaga sestanek z nadzornikom del na cesti Dombrava – Vogrsko na temo spornega
križišča dne 19. 3. 2008 ob 10.00 uri na v prostorih občinske uprave. Predlog je sprejet.
Župan pojasni, da je zapisnik 11. seje so že na spletu.
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Glede obvoznice Renče župan pove, da je to ena izmed prioritetnih nalog. Tajnik občine
Negovan Božič pove, da so se na sestanku prejšnji teden dogovorili, da Projekt d.d. do 20.
aprila 2008 zaključi z izdelavo potrebne dokumentacije, po tem pa se lahko vloži vloga za
gradbeno dovoljenje za Renško obvoznico.
Župan še pove, da je obvoznica Renče drugi nosilni projekt poleg obnove ceste Vogrsko –
Volčja Draga.
Svetnik Silvo Vončina pove, da se ne sme pozabiti, kaj je bilo pred dvema letoma s to občino in
da je potrebno dinamiko razvoja prilagoditi temu.

Ad. 6) Sklep o sprejetju in potrditvi Investicijskega programa –
»Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo na
območju Trnovsko – Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske
doline« - zunanji poročevalec G. Mitja Gorjan, Vodovod in kanalizacije
Nova Gorica
Župan pove da je to zelo velik projekt, ki si ga je zadala regija. Zagotavlja dolgoročno oskrbo s
pitno vodo vsem prebivalcem. V naslednjem mesecu je potrebno zgraditi rezervoar za
zagotovitev normalne oskrbe z vodo. Vrednost investicije znaša 2.600.000, EUR in participacija
občine znaša 15%. Besedo preda zunanjemu poročevalcu Mitji Gorjanu iz družbe Vodovodi in
kanalizacija d.d.
Mitja Gorjan pojasni vsebino projekta. Prva faza je dolga 1.97 km na odseku Gradišče – Renški
Podkraj. Osnovni cilj je obnoviti dotrajane primarne vode vodovodnega sistema. Projekt naj bi
se izvajal v letih 2008 do 2011. Najprej se bo izvajal Vogrsko – Volčja Draga, kar je prilagojeno
dinamiki rekonstrukcije ceste. 14,53 odstotka je vrednost participacije občin. Dejansko občina
Renče-Vogrsko ne bo pokrila niti celotnega DDV-ja. Naslednja subvencija ne bo imela takega
razreza financiranja. To je splet nekih okoliščin zaradi prehodov med investicijskimi ciklusi.
Projekt je bil predviden v finančni perspektivi 2006, nakar se je premaknil v 2007-2011. Pričel se
bo letos in pričakujemo pričetek v začetku naslednjega meseca, zaključil naj bi se v drugi
polovici leta 2011.
Župan odpre diskusijo.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, ali so v tej investiciji predvideni tudi vodohrami.
Svetnik Nevo Pregelj pove, da glede na vložek občine odbor za gospodarstvo nima pripomb.
Svetnik Vinko Jarc želi izvedeti, ali ni predvidena izgradnja vodohrama v Bukovici in Renčah.
Mitja Gorjan pojasni, da je želja gotovo več, določene dele pa se je žrtvovalo glede na ostala
področja, predvsem glede na Trnovsko-Banjško planoto.
Župan doda, da je bilo pri rekonstrukciji ceste Vogrsko – Volčja Draga potrebno veliko
usklajevanja, investicijo, ki je visoka 2.800.000,00 EUR, pa bo pokrita le s tretjinskim delom
občine.
Svetnik Gregor Kobal želi izvedeti ali je obseg povečanja cene pitne vode za področje občine
Renče-Vogrsko že znan.
Mitja Gorjan pojasni, da se cene vode lahko spremeni le na osnovi dodatnih ali obnovljenih
vodnih povezav. To je bilo nastavljeno zaradi tega, da bo opravičljiva višja cena vode, cena pa
bo enaka za vse občine.
Svetnik Janko Furlan želi izvedeti, kaj je z odsekom od šole do zadružnega doma na Vogrskem.
Župan pojasni, da je to razvidno iz projektne dokumentacije.
Župan da sklep v predlaganem besedilu na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
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NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 7) Odlok o oskrbi s pitno vodo – 1. obravnava – poročevalec: G.
Negovan Božič
Tajnik Negovan Božič predstavi vsebino odloka iz točke 7. in točke 8, ki sta usklajena z javnim
podjetjem Vodovodi in kanalizacija z izjemo izgradnje vodovodnih priključkov. Novi pravilnik
izrecno poudarja, da mora javno podjetje vzdrževati priključek do števca. Zaradi tega je v 34.
členu odloka določena vodarina, števčnina in vzdrževalnina, ki se plačuje z namenom kritja
vzdrževanja števca in odseka do števca.
Negovan Božič odgovori še na nekatera druga vprašanja svetnikov.
Župan da odlok na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da gre odlok v predlaganem besedilu v 2. obravnavo.

Ad. 8) Odlok o odvajanju in čiščenju odpadlih komunalnih in
padavinskih voda – 1. obravnava – poročevalec: G. Negovan Božič
Župan poda kratko pojasnilo o vsebini odloka in preda besedo tajniku občine Negovanu Božiču,
da podrobno pojasni odlok.
Tajnik Negovan Božič pojasni vsebino odloka.
Župan odpre razpravo.
K razpravi se ni prijavil nihče.
Župan da odlok na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da gre odlok v predlaganem besedilu v 2. obravnavo.
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Ad. 9) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Renče-Vogrsko – 2. obravnava – poročevalec: G.
Negovan Božič
Tajnik Negovan Božič pove, da je odlok dopolnjen s štirimi pobudami s prejšnje obravnave.
Odlok bo začel veljati osmi dan po objavi.
Župan da predlog v obravnavo.
Svetnik Nevo Pregelj vlaga v imenu odbora za gospodarstvo in proračun amandma k 11. točki
v naslednji vsebini:
»mislimo, da bi mogli kmetijstvo in gozdarstvo izločiti iz industrije, ker mislimo, da 20 točk za
kmetijstvo in industrijo ni primerno ne, tako, da predlagamo, da se kmetijstvo in gozdarstvo
izloči in se da 5 točk in ostalo ostane enako, se samo preštevilči in potem ta amandma naj bi
zgledal. V glavnem je samo kmetijstvo in gozdarstvo bi ostalo 5 točk, industrija in proizvodnja
obrt bi ostalo na 20 oziroma potem objekti za upravo 25 in vse ostalo ostane isto.«
Svetnik Valter Mlečnik pojasni vsebino amandmaja.
Svetnik Nevo Pregelj predlaga, da se zabaviščne dejavnosti ne obremenjuje v taki meri, saj
igralniška dejavnost že tako prinaša dovolj. Predlagajo, da se za zabaviščne dejavnosti določi
2000 točk.
Svetnik Vinko Jarc vlaga amandma k 8. členu odloka. Smatra, da kleti na podeželju ne bi smele
biti obdavčene z naslednjim pojasnilom: »Smatram, da kleti ne bi smele biti obdavčene. Zakaj
ne? Zato, ker na podeželju kot je naša podeželska občina, imajo kleti nek poseben pomen,
vsekakor drugačen kot ga imajo v mestu. Na primer, se mi zdi da kleti lahko veliko prispevajo k
ureditvi okolice. Mislim, da smo zdaj ravno v fazi, ko se podirajo razne barake, hlevi, čudne
zgradbe okrog stanovanjskih objektov in se da to čudovito urediti, se da čudovito prispevati k
zunanjemu izgledu naselji s tem, da se uredi kleti. Jaz imam že tudi sam en tak problem, ki ga
mislim tako rešiti in se mi zdi, da če kleti ne bi bile obdavčene bi ljudje več kleti gradili, kajti
danes strošek ene lope, ene barake ali pa ene kleti je že približno enak, ker se je tehnologija in
stroški se je precej spremenila. Torej, vsi vemo, da je okrog naših hiš par traktorjev, par vozov
par prikolic in takih stvari kar vsekakor se mi zdi govoriti o turizmu na kmetijah s tako okolico ni
primerno. Zato predlagam, da kleti ne bi bile obdavčene. Poleg tega so pa kleti tudi včasih
zametek drobnih popoldanskih dejavnosti. Ne samo vinarji, tudi ostali koristijo kot neka
skladišča in podobne stvari, ker je vse koristno. Drugače bi gradili hale, barake in podobne
stvari. Skratka, želim vložiti amandma pri 8. členu in sicer tako, da bi se 4 alineja 4 odstavka
črtala in da se spremeni v: v koristno površino stanovanjskih stavb se ne štejejo površine garaž,
kleti, kurilnic, shramb in garderob«.
Župan meni, da znesek ni velik in da bo ugotavljanje pravega namena težavno.
Svetnik Silvo Vončina pove želi izvedeti, zakaj ustvarjamo nove evidence, če so le-te že
narejene. Predlaga, da se koristna površina uporabi iz popisa stavb in nepremičnin. Poziva, da
se ne sprejema odlokov, katerih izvajanje bo težko ali celo nemogoče.
Tajnik Negovan Božič pove, da je bilo v lanskoletnem popisu veliko koristnih površin in da zato
niso primerni za uporabo za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Svetnik Marjan Murovec pove, da je podatek o veliko nižjem točkovanju v primerjavi s
sosednjimi občinami alarmanten in želi izvedeti, na kakšni osnovi je bilo točkovanje določeno.
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Tajnik Negovan Božič pojasni, da točkovanje temelji na poselitvenih območjih. Točkovanje je
tako primerljivo.
Svetnik Marjan Murovec želi izvedeti, kaj v praksi pomeni oprostitev plačila za pet let.
Tajnik Negovan Božič mu v odgovoru pojasni.
Župan pove, da v občini Renče-Vogrsko občani plačujejo za vrtce več kot znaša slovensko
povprečje, zato ne bi smela biti težava plačevati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Župan predlaga, da se ta odlok dopolni v tem smislu, da se površina jemlje tista, ki so jo ljudje
prijavili s popisom lansko leto.
Svetnik Silvo Vončina predlaga amandma: »da koristne stanovanjske površine predstavljajo po
popisu prijavljene površine bivalnih prostorov, to so stranišča, soba, kuhinja in tako naprej tisto
kar je plus polovica površin nebivalnih prostorov, to so pa klet, shramba, kurilnica, drvarnica,
sušilnica, stopnišča in ta ropotija. S tem imamo mi verodostojne podatke in tudi povem, naj
prijavijo, in potem se pozove ljudi naj prijavijo svoje prostore v skladu s tem popisom in kako se
tudi definira, da bodo vedeli, da bodo kar vpisali površine.«
Župan da amandma svetnika Neva Preglja na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je amandma sprejet.
Župan da amandma svetnika Vinka Jarca na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 9
PROTI 1
Župan ugotovi, da je amandma sprejet.
Župan da amandma svetnika Silva Vončine na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je amandma sprejet.
Župan da odlok v celoti na glasovanje:
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je odlok v predlaganem besedilu sprejet.
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Ad. 10) Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti
občanov – 1. obravnava – poročevalec G. Florjan Sivec
Poveljnik civilne zaščite pojasni vsebino odloka in namen varnostnega sosveta.
Župan da sklep v obravnavo.
Svetnica Nataša Podgornik želi izvedeti, kdo predlaga člana.
Župan predlaga, da svetniki na naslednji seji podajo svoje predloge komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, le-ta pa izmed kandidatov predlaga najprimernejšega
Občinskemu svetu v potrditev.
Diskusije ni.
Župan da odlok na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da gre odlok v predlaganem besedilu v 2. obravnavo.

Ad. 11) Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem Občine RenčeVogrsko za leto 2008 – poročevalec: G. Negovan Božič
Tajnik Negovan Božič pojasni vsebino sprememb in dopolnitev.
Župan da tak predlog sprememb v obravnavo.
Diskusije ni.
Župan da predlog sprememb in dopolnitev na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je predlog sprememb v predlaganem besedilu sprejet.

Ad. 12) Letni programa kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 Ga. Vladimira Gal
Svetovalka za družbene dejavnosti Vladka Gal predstavi letni program kulture v občini RenčeVogrsko.
Predsednik odbora za družbene dejavnosti Vinko Jarc pove, da odbor na predlagani program ni
imel pripomb.
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Župan da letni program kulture v predlagani obliki na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je letni program kulture v predlaganem besedilu sprejet.

Svetnik Marjan Murovec da županu pobudo, da z dnevnega reda umakne 13.-o točko.
Župan pojasni, da umaknitev točke ni možna, ker je dnevni red že sprejet. V sredo ob 17-ih bo
sestanek z vsemi uporabniki športnega parka. Pove tudi, da so s športnim parkom težave z
lastništvom in uporabnim dovoljenjem.

Ad. 13) Dopolnitev letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko
za leto 2008 – Poročevalka: Ga. Vladimira Gal
Vladka Gal predstavi dopolnitev letnega programa športa v občini Renče-Vogrsko.
Župan da dopolnitev letnega programa športa na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 9
PROTI 2
Župan ugotovi, da je dopolnitev letnega programa športa v predlaganem besedilu sprejeta.

Ad. 14) Sklep o zamenjavi člana uredniškega odbora
Nataša Gorkič pove, da je po statutu eden izmed članov uredniškega odbora uslužbenec
občinske uprave. Ker se je za uslužbenec zamenjal, je potrebno sprejeti sklep o zamenjavi
člana uredniškega odbora.
Župan da predlog sklepa na glasovanje.
Rezultat glasovanja:
NAVZOČI 11
ZA 11
PROTI 0
Župan ugotovi, da je sklep v predlaganem besedilu sprejet.
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Ad. 15) Razno
Župan predstavi aktivnosti in projekte, ki se izvajajo.
Svetnik Marjan Murovec želi informacijo glede zastopanja odvetnika občine v zadevi daljnovod.
Župan pove, da je že podal odgovor odboru za gospodarstvo.
Svetnik Radovan Rusjan predlaga, da občina zaradi pritožbe družbe Projekt d.d. prekine
poslovno sodelovanje s Projektom.
Župan Aleš Bucik se ob koncu zahvali vsem prisotnim.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisal: Robert Ambrož
Aleš Bucik
ŽUPAN
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